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Ændringer i fordelingen af forældede og uhæve-
de feriepenge samt i ind- og udbetalingen af sta-
tens andel 

Som følge af ferielovens § 42, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 

2004, er der foretaget ændringer i 

fordelingen af forældede og uhævede 

feriepenge samt i ind- og udbetalin-

gen af statens andel. 

 

Ændringerne er følgende: 

 

1. Af de forældede og uhævede 

feriepenge, jf. ferielovens § 36, stk. 1 

og 2, som vedrører optjeningsårene 

2003, 2004 og 2005, tilfalder 54 pct. 

statskassen og 46 pct. Arbejdsmarke-

dets Feriefond. Såfremt der er givet 

tilladelse efter lovens § 36, stk. 3, til 

at anvende uhævede feriepenge til 

andet formål, tilfalder de 46 pct. dette 

andet ferieformål (i praksis en privat 

feriefond) i stedet for Arbejdsmarke-

dets Feriefond.  

 

2. Forældede og uhævede ferie-

penge indbetales som hidtil i sin hel-

hed af FerieKonto eller af de pågæl-

dende arbejdsgivere til Arbejdsmar-

kedets Feriefond eller for de uhævede 

feriepenges vedkommende til en pri-

vat feriefond, hvis der er givet tilla-

delse efter lovens § 36, stk. 3. Inden 

den 10. i den måned, der følger efter 

indbetalingstidspunktet, påhviler det 

modtageren af beløbet at indbetale 

statskassens andel på 54 pct. til Be-

skæftigelsesministeriets girokonto nr. 

7 17 60 82 vedrørende uhævede fe-

riepenge m.v. og at indsende doku-

mentation for det indbetalte beløb til 

Beskæftigelsesministeriet, Ved Stran-

den 8, 1061 København K. 

 

3. Såfremt der er sket udbetaling 

af et beløb i medfør af lovens § 44, 

stk. 4, kan den, der har udbetalt be-

løbet, få 54 pct. heraf refunderet en-

ten ved skriftlig henvendelse til Be-

skæftigelsesministeriet eller ved mod-

regning i indbetalinger efter pkt. 2. 

Såfremt der foretages modregning, 

skal der særskilt fremsendes doku-

mentation herfor til Beskæftigelses-

ministeriet. 

 

Ændringerne træder i kraft den 3. 

september 2005. 


